
แนวทางปฏิบัติในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ 
**************************** 

ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มูลนิธิ สอวน. จึงมีแนวปฏิบัติในการป้องกัน
การแพร่กระจายเช้ือโรคในระหว่างการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย 1 วิชาภูมิศาสตร์ ดังนี้ 
 

1. นักเรียนทุกคนจะต้องท าการตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธี  ATK หรือ RT-PCR อย่าง
ใดอย่างหน่ึง ซ่ึงจะต้องมีการลงลายมือช่ือรับรองจากบุคลากรทางการแพทย์ท่ีสามารถรับรองผลการตรวจได้    
โดยตรวจระหว่างวันท่ี 12-14 มกราคม 2565 เท่าน้ัน หากนักเรียนคนใดไม่มีผลการตรวจ มาแสดงในวัน
สอบจะไม่มีสิทธิเข้าสอบในคร้ังนี้ 

2. ให้นักเรียนและผู้เก่ียวข้องทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 

3. จัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าห้องสอบ 

4. ในวันสอบ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาส่ง หรือ รอ ในบริเวณสนามสอบทุกกรณี  

5. ให้มีการท าความสะอาดฆ่าเช้ืออุปกรณ์ สถานท่ีจัดสอบ และบริเวณท่ีมีผู้สัมผัสมาก เช่น ราว
บันได ลูกบิดประตู อย่างสม่ าเสมอ 
 



ลําดบั ชื�อ-สกลุ ชื�อโรงเรยีน จงัหวดั
1 กนกพร ลิ�มดลิกธรรม วเิชยีรมาตุ ตรงั
2 กนกรตัน ์พรหมชนะ ตะโหมด พทัลงุ
3 กนกวรรณ คําจนัทร ์ พุนพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี
4 กรวชิญ ์จรงิจติร วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ตรงั
5 กฤษณพงศ ์กมิเอะ๊ วเิชยีรมาตุ ตรงั
6 กวสิรา  พานิชย ์ เทศบาล 2 (วดักะพงัสรุนิทร)์ ตรงั
7 กษดิิ -เดช ผลเงาะ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักระบี� กระบี�

8 กษดิิ -เดช วตัรขาว สตรพีทัลงุ พทัลงุ
9 กษดิสิ แชม่ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักระบี� กระบี�

10 กญัญาณัฐ รกักิ 3มหอย เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช
11 กญัญาณัฐ สมงิแกว้ วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู สตลู
12 กณัฐล์ดา สงชู สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
13 กติตพิงศ ์สเุมอืง สตรรีะนอง ระนอง
14 กติตพิงษ ์ เรอืงนุ่น สตรพีทัลงุ พทัลงุ
15 กอูฟัฎอล กจูิ สาธติวทิยาการอสิลาม มอ.ปัตตานี ปัตตานี
16 เกษสดายุรตัน ์ซอและ สตลูวทิยา สตลู
17 เขตโสภณ เอง้ฉว้น อํามาตยพ์านิชนุกลู กระบี�

18 เขมจริา โคกเขา วเิชยีรมาตุ ตรงั
19 คฑาวธุ สวยงาม สตรพีทัลงุ พทัลงุ
20 คณิน เพ็งเล็ง วเิชยีรมาตุ ตรงั
21 ครรชติพล ศรนีอ้ย สตรพีทัลงุ พทัลงุ
22 คอยรลูบดัรยี ์มะแซจอืนารง ดารสุสาลาม นราธวิาส
23 คณุานนต ์ซาฮาต นราธวิาส นราธวิาส
24 ฆรวณัณ ์จอมเสนา สตรยีะลา ยะลา
25 จติตพิฒัน ์สขุดํา องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักระบี� กระบี�

26 จนิดาววรณ เยาวกลุ วเิชยีรมาตุ ตรงั
27 จนิหจ์ฑุา จติเสง้ เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช
28 จริญา ไตรสวุรรณ ปากพนัง นครศรธีรรมราช
29 จริภทัร สมศิร ิ ภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
30 จรินัธนิน เยาดํา วเิชยีรมาตุ ตรงั
31 จริาภรณ ์ ชแูสง สตรพีทัลงุ พทัลงุ
32 จริาภรณ ์บวัทอง สตลูวทิยา สตลู
33 จริาวรรณ ไหมอ่อน สตรพีทัลงุ พทัลงุ
34 จน่ีา หลหีลงั สตลูวทิยา สตลู
35 เจตนิพฐิ  ทบั เที�ยง วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ตรงั
36 เจรญิกมล ตดุเกื 3อ ปากพนัง นครศรธีรรมราช
37 เฉลมิวงศ ์  สขุมิ�ง ป่าพะยอมพทิยาคม พทัลงุ
38 ชญาดา จนัทรพ์บิลูย ์ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักระบี� กระบี�

39 ชนมม์าต ุ พลดว้ง สตรพีทัลงุ พทัลงุ
40 ชนวรี ์ชาญวริวงศ ์ วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู สตลู
41 ชนะวงศ ์ยอดรกั นราธวิาส นราธวิาส
42 ชนัญชดิา อนิยอด ตะโหมด พทัลงุ
43 ชนาทพิย ์แจม่แจง้ ปากพนัง นครศรธีรรมราช
44 ชมพู ศาสนโสภา อํามาตยพ์านิชนุกลู กระบี�

45 ชรนิรตัน ์ซุน่เซง่ สตรพีทัลงุ พทัลงุ
46 ชลากร เมธาลกัษณ์ ภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
47 ชวกร เศรษฐสขุ สตรพีทัลงุ พทัลงุ



ลําดบั ชื�อ-สกลุ ชื�อโรงเรยีน จงัหวดั
48 ชชั ชญา  แกว้ พุฒ สตรยีะลา ยะลา
49 ชญัญานุช แกว้ทองศร ปากพนัง นครศรธีรรมราช
50 ชยัวฒัน ์ เครอืเตยีว วเิชยีร มาต ุ ตรงั
51 ชามชัชา เดเช อํามาตยพ์านิชนุกลู กระบี�

52 ชตุกิาญจน ์ชมุคช สตรพีทัลงุ พทัลงุ
53 ชตุกิาญจน ์ไพรนิ วเิชยีรมาตุ ตรงั
54 ชตุกิาญจน ์วรตนัติ วเิชยีรมาตุ ตรงั
55 ซอลาฮูดดนี นิระหงิ ธรรมวทิยามูลนิธิ ยะลา
56 ซฟัร ีมะตเียาะ ธรรมวทิยามูลนิธิ ยะลา
57 ซาฟีรา มะแอ นราธวิาส นราธวิาส
58 ซไูฮร ีราโมง สาธติวทิยาการอสิลาม ปัตตานี
59 ฐานนท ์โออนิทร ์ นราธวิาส นราธวิาส
60 ณัฎฐณิชา จนิพนัทงั เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช
61 ณัฏฐ ์วงศร์ตัน์ สาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี ปัตตานี
62 ณัฏฐสร หมาดทิ 3ง สตลูวทิยา สตลู
63 ณัฐณิชา กาํเนิด สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
64 ณัฐนนท ์ นนทบษุร ์ วเิชยีรมาตุ ตรงั
65 ณัฐพล คณุโลก เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช
66 ณัฐพมิล เดชประภสัสร สตรยีะลา ยะลา
67 ณัฐวด ีเจนวชิชเุมธ วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ตรงั
68 ณัฐวฒุ ิ โรจนพทิยากลุ ภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
69 ณัตญิา ชติร พุนพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี
70 ณิชกานต ์ควนวไิล สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
71 ณิชาภทัร ทศันวสิทุธิ - สาธติเทศบาลวดัเพชรจรกิ นครศรธีรรมราช
72 ดาเนียล ยอืแร จรยิศาสนอ์สิลาม สงขลา
73 ตฤณภทัร จริโสภณ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักระบี� กระบี�

74 ต่วนฮสัมะ๊ห ์โตะนิแต จรยิศาสนอ์สิลาม สงขลา
75 ทรงธรรม ฤทธิ -อรา่ม สตรรีะนอง ระนอง
76 ทกัษด์นัย ขวญัสดุ มธัยมสิรวิณัวร2ี สงขลา สงขลา
77 ทกัษะ ทองเพ็ง เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช
78 ทศัวรรณ กอ่เกื 3อ สตรพีทัลงุ พทัลงุ
79 ทฆิมัพร  ปาลพนัธุ ์ นราธวิาส นราธวิาส
80 ทพิวลัย ์ เอี�ยมภกัดี พุนพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี
81 ทวิตัถ ์ลลีภสัธนพงษ ์ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักระบี� กระบี�

82 ธนฉัตร บญุละเอยีด สาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี ปัตตานี
83 ธนดล ไทรงาม วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ตรงั
84 ธนพร  คงชู สตรยีะลา ยะลา
85 ธนพร อาทติยมณฑล วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ตรงั
86 ธนภรณ ์แกว้มาก สาธติวทิยาการอสิลาม ปัตตานี
87 ธนยศ ลําพรหมแกว้ นราธวิาส นราธวิาส
88 ธรณิศวร ์ชมูาก เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช
89 ธฤษวรรณ  เหล็กนิ�ม ธดิานุเคราะห ์ สงขลา
90 ธฤษวรรณ ลิ�วคณูุปการ วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู สตลู
91 ธวชัชยั  คชเวช สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
92 ธวชัชยั กอ้งกลุ วเิชยีรมาตุ ตรงั
93 ธญัญาศิร ิศรตีระเวร นราธวิาส นราธวิาส
94 ธญัพชิชา แกว้เพ็ง สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั



ลําดบั ชื�อ-สกลุ ชื�อโรงเรยีน จงัหวดั
95 ธนัยช์นก วงอรณุ พทัลงุ พทัลงุ
96 ธนัยวรรธน ์พฒันรกัษ ์ ภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
97 ธาดา  ดว้ง ฉุ ย สตรพีทัลงุ พทัลงุ
98 ธดิาทพิย ์แท่นดว้ง สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
99 ธรีจ์ฑุา บญุโสม วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ตรงั
100 ธรีธ์นิน ตกุงัหนั วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู สตลู
101 นงนภสั แป้นปลื 3ม พุนพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี
102 นดา บอืราเฮง สาธติวทิยาการอสิลาม ปัตตานี
103 นราวชิญ ์เกา้แสง ภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
104 นรกีานต ์ยุทธวรวทิย ์ สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
105 นฤชล รกัแสง พุนพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี
106 นลทั ตลุยนิษก ์ สตรยีะลา ยะลา
107 นัซนีน แวและ นราธวิาส นราธวิาส
108 นัฐฐา นิลอนิจนัทร ์ สตรยีะลา ยะลา
109 นันทวนั  ควนวไิล สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
110 นันทพิฒัน ์สจับตุร วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ตรงั
111 นิศาชล มาณะแกว้ พทัลงุ พทัลงุ
112 นิศารตัน ์ บญุเลศิ มหาวชริาวธุ สงขลา
113 นิสฟู ยปีาโละ ธรรมวทิยามูลนิธิ ยะลา
114 นุชนีย ์บสินุม วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู สตลู
115 นูรนี อสิายะ สตลูวทิยา สตลู
116 บณัฑติา จาํปี พุนพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี
117 บณัฑติา สวุรรณพมิล พุนพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี
118 ปฐมพจน ์เจยีวกก๊ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักระบี� กระบี�

119 ปณิฎฐา บปุผะโพธิ - สตลูวทิยา สตลู
120 ปภาดา อดุมวงศศ์กัดิ - สาธติมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์(ฝ่ายมธัยมศกึษา) ปัตตานี
121 ประกายทพิย ์กจิวจิติร สาธติมหาวทิยาลยัทกัษณิ พทัลงุ
122 ประภาศร ี ปิยะ วงค ์ วเิชยีร มาต ุ ตรงั
123 ปัญญากร หนูนวล วเิชยีรมาตุ ตรงั
124 ปัณณทตั ภกัดโีชติ สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
125 ปานิสรา เพชรหล่อ สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
126 ปารชิาต ิสําแดง สตรพีทัลงุ พทัลงุ
127 ปิยพชัร ์เกา้แสน สตรพีทัลงุ พทัลงุ
128 ปิยะ ปิอาตู วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู สตลู
129 พชรพรรณ อดทน วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ตรงั
130 พชรพล กรงุแกว้ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักระบี� กระบี�

131 พรนภสั เหมอืนหลี มธัยมสิรวิณัวร2ี สงขลา สงขลา
132 พรภวษิย ์คุน้มาก สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
133 พรรณพฤกษา เพชรพุ่ม วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ตรงั
134 พฑัฒดิา โชตไิพบลูยพ์นัธุ ์ วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ตรงั
135 พทัธนันท ์พรหมสวุรรณ์ วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู สตลู
136 พทัธนันท ์วุ่นหนู สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
137 พชิฌอ์ปัสร สงสวุรรณ์ วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ตรงั
138 พชิญส์นีิ เอยีดกลุ วเิชยีรมาตุ ตรงั
139 พชิญาภา สงัขท์อง สตลูวทิยา สตลู
140 พณิพร สมสขุ วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ตรงั
141 พมิพ ์พชิ นาฏ  กา ยตะวนั องคก์าร บรหิาร ส่วน จงัหวดั กระบี� กระบี�



ลําดบั ชื�อ-สกลุ ชื�อโรงเรยีน จงัหวดั
142 พรีะณัฐ หารเห็น พุนพนิพทิยาคม สรุาษฎรธ์านี
143 พุฒพิงศ ์มนทอง พทัลงุ พทัลงุ
144 ฟัยรซู จนัทรส์นิท วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู สตลู
145 ฟาตฮีา ยโูซะ๊ นราธวิาส นราธวิาส
146 ฟาอสิ ยาบี พฒันาวทิยา ยะลา
147 ฟาอซี ระเซาะ ธรรมวทิยามูลนิธิ ยะลา
148 ฟิตดาว หมีปอง วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู สตลู
149 ภควตั สขุใส สตรยีะลา ยะลา
150 ภราดร ทองสงค ์ ปากพนัง นครศรธีรรมราช
151 ภคัจริา สขุพรหม มธัยมสิรวิณัวร2ี สงขลา สงขลา
152 ภทัรพชิญ ์ไทยนกเทศ วเิชยีรมาตุ ตรงั
153 ภทัรานิษฐ ์ไกรเทพ สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
154 ภตูะวนั ชมุภู ภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
155 ภรูชิฐญา ขนุแดง สตรยีะลา ยะลา
156 ภรูณัิฐ ใสเ้พี 3ย วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ตรงั
157 มกร ชทูอง สตรพีทัลงุ พทัลงุ
158 มณทริา จนัทขวญั รตัภมูวิทิยา สงขลา
159 มุกอนัดา ยกฉวี สตรพีทัลงุ พทัลงุ
160 มูฮําหมดัอลิฮมั ดอืราซอ สาธติวทิยาการอสิลาม ปัตตานี
161 เมธาวด ีซื�อตรง สทงิพระวทิยา สงขลา
162 เมธาสทิธิ - เพชรศรชีว่ง เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช
163 ยุคนุธร แคนยุกต ์ สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
164 รดารตัน ์สกัคโุณ สทงิพระวทิยา สงขลา
165 รกัษติา สะพะพนัธ ์ พฒันาวทิยา ยะลา
166 รชัพล กลิ�นแกว้ เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช
167 รฐันันท ์เหมอืนจนัทร ์ พทัลงุ พทัลงุ
168 รานาร ์เดชกมล สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
169 ลาตมิา มอหํ 3าหมาด ธรรมวทิยามูลนิธิ ยะลา
170 วนิชา เสง้ตุย้ มธัยมสิรวิณัวร2ี สงขลา สงขลา
171 วรโชต ิ ล่องสวุรรณ ระโนดวทิยา สงขลา
172 วรมน ตนัตาปกลุ มหาวชริาวธุ จงัหวดัสงขลา สงขลา
173 วรรษมน ยงเยื 3องคง ปากพนัง นครศรธีรรมราช
174 วรญัญา มาศโอสถ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักระบี� กระบี�

175 วรญัHู สนัสไุหลหมาน มธัยมสิรวิณัวร2ีสงขลา สงขลา
176 วรฏิฐา พฤกษารกัษ ์ ภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
177 วรศิรา โพธิ -สขุ วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ตรงั
178 วรศิรา  ทอง จนัทร ์แกว้ มธัยม สิร ิวณั ว ร ี2 สงขลา สงขลา
179 วชิชลุดา อนิทอง สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
180 วมิลรตัน ์นันทวงค ์ วเิชยีรมาตุ ตรงั
181 ศรสวรรค ์ซุน้สั3น วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ตรงั
182 ศโิรรตัน ์ทองยอ้ย สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
183 ศภุวชิญ ์มณีรตัน์ สตรยีะลา ยะลา
184 ศภุากร ศภุรานนท ์ สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
185 สกลศกัดิ - สรุเพ็ชร องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักระบี� กระบี�

186 สงกรานต ์ มะไหชนะ เทศบาล2 วดักะพงัสรุนิทร ์ ตรงั
187 สมฤด ีทองเอยีด นราธวิาส นราธวิาส
188 สรสภิกัดิ - หว่องเซง็ สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั



ลําดบั ชื�อ-สกลุ ชื�อโรงเรยีน จงัหวดั
189 สลลิทพิย ์ประยูรวรวงศ ์ วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ตรงั
190 สะนูซ ีศรยีาน พมิานพทิยาสรรค ์ สตลู
191 สารศิา แดงสวุรรณ มอ.วทิยานุสรณ์ สงขลา
192 สปิปกร  พุทธเกื 3อ เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช
193 สกุฤตา ชว่ยพทิกัษ ์ เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช
194 สชุนา อไุรวรรณชยั นราธวิาส นราธวิาส
195 สทุธดิา  แกว้มะโณ ระโนดวทิยา สงขลา
196 สธุาสนีิ ศรพีรหม สภาราชนีิ จงัหวดัตรงั ตรงั
197 สพุชิญา เจอืบญุ สตลูวทิยา สตลู
198 สภุานันท ์นวลละมุล สตรพีทัลงุ พทัลงุ
199 สไุลมาน เจะ๊เตะ ธรรมวทิยามูลนิธิ ยะลา
200 สวุพรรณ รกัษจ์าํรญู สตรพีทัลงุ พทัลงุ
201 เสาวลกัษณ ์ย่าเเหม ธรรมวทิยามูลนิธิ ยะลา
202 อดลุวทิย ์ศรบีญุ ภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
203 อนัญญา มานะจติร ปากพนัง นครศรธีรรมราช
204 อภริกัษ ์คงมี มธัยมสิรวิณัวร2ี สงขลา สงขลา
205 อรปรยีา ศรเีอยีด สตรพีทัลงุ พทัลงุ
206 อรญิา  วทิยานุเคราะห ์ เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช
207 อลงัการ ณ กลู สตรพีทัลงุ พทัลงุ
208 อสมาภรณ ์สดุกจิ สภาราชนีิ ตรงั
209 ออมสนิ คําสขุ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักระบี� กระบี�

210 อญัชษิฐา เหมกลุ องคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดักระบี� กระบี�

211 อบัดลุฮากมิ ดมูแีด ธรรมวทิยามูลนิธิ ยะลา
212 อฟัฟาน พทิกัษค์มุพล ธรรมวทิยามูลนิธิ ยะลา
213 อมัมาน อาแว ธรรมวทิยามูลนิธิ ยะลา
214 อสัมา ยาแมเน๊าะ ธรรมวทิยามูลนิธิ ยะลา
215 อาดลีา  เจะ๊และ วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั สตลู สตลู
216 อานนท ์ ช ูทอง วทิยาศาสตรจ์ฬุาภรณราชวทิยาลยั ตรงั ตรงั
217 อามารน่ีา มะ นราธวิาส นราธวิาส
218 อามนี กอวาอตู ู ธรรมวทิยามูลนิธิ ยะลา
219 อารฟี มะเซง็ ธรรมวทิยามูลนิธิ ยะลา
220 อทิธณัิฏฐ ์ศรปีระมวล เบญจมราชทูศิ นครศรธีรรมราช
221 อบิรอเฮง เฮงมี ธรรมวทิยามูลนิธิ ยะลา
222 อสิรยี ์รุง่แสง ภเูก็ตวทิยาลยั ภเูก็ต
223 อษุมาน จลุยานนท ์ สาธติวทิยาการอสิลามมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตปัตตานี ปัตตานี
224 อสุมาน เปาะมะ นราธวิาส นราธวิาส
225 เอกบดนิทร ์บญุรงัษี มหาวชริาวธุ สงขลา
226 เอกรนิทร ์ปิ�นทองพนัธ ์ สตรพีทัลงุ พทัลงุ
227 ฮานิสา ตาเฮ นราธวิาส นราธวิาส


